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ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS–CoV-2 (COVID-19)   

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ  
 
Σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχουν υποχρεωτικά ΜΟΝΟ 

φοιτητές που, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 
4406/24-9-2021), έχουν: 
o εμβολιαστεί (πριν τουλάχιστον 14 ημερών) ή 
o νοσήσει από COVID-19 (και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

20 ημερών και μικρότερο των 180 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους)ή  
o διαγνωστεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για COVID-19 με τη μέθοδο PCR 

ή Rapid Test 

Κάθε φοιτητής  που συμμετέχει σε εκπαιδευτική διαδικασία υποχρεούται να φέρει 
σε έντυπη μορφή: 
o το απαιτούμενο, ανά περίπτωση, πιστοποιητικό που αποδεικνύει την πλήρωση 

των παραπάνω προϋποθέσεων  
o σχετικό έγγραφο ταυτοπροσωπίας (πχ ταυτότητα) 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ    
 
Μέτρα και Οδηγίες Ατομικής Προφύλαξης 
Χρήση προστατευτικής μάσκας:  

 Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας (ΚΝ95 ή διπλής χειρουργικής) από 
τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. 

 Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται άμεσα πριν την προσέλευση στο Τμήμα και 
να διατηρείται υποχρεωτικά σε όλους τους κλειστούς χώρους του Τμήματος, 
όπως σε αμφιθέατρα και αίθουσες εργαστηριακής ή κλινικής άσκησης, 
διοικητικές υπηρεσίες Εργαστηρίων ή Κλινικών, Γραμματεία, διαδρόμους, 
κυλικεία, χώρους εστίασης και τουαλέτες. 

 Σε εξωτερικούς χώρους, η εφαρμογή της μάσκας είναι υποχρεωτική όταν 
υπάρχει συγχρωτισμός (ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων).  

 Χρησιμοποίηση πάντοτε καθαρής και χωρίς φθορές μάσκας.  

 Η μάσκα δεν πρέπει να κατεβαίνει όταν χρειάζεται να μιλήσουμε και δεν 
αφήνεται να πέσει κάτω από τη μύτη και το στόμα 

 Η  μάσκα δεν αφήνεται σε επιφάνειες (έδρανα, τραπεζάκια, καθίσματα κλπ.) 

 Οι φοιτητές που παραβιάζουν την υποχρέωση τους ως προς την υποχρεωτική 
χρήση της μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία  

Υγιεινή των χεριών  

 Οι φοιτητές καλούνται να φέρουν μαζί τους και να χρησιμοποιούν αντισηπτικό 
αλκοολούχο διάλυμα 70ο-90ο ή χαρτομάντιλα εμποτισμένα με αιθυλική αλκοόλη. 
Αλκοολούχο διάλυμα θα βρίσκεται κοντά στην είσοδο/έξοδο των αμφιθεάτρων 
και των αιθουσών άσκησης και σε διαδρόμους. 

 

Τήρηση Αποστάσεων   

 Η τήρηση της συστηνόμενης απόστασης (τουλάχιστον 1,5 μ) μεταξύ των 
φοιτητών, αλλά και φοιτητών και διδασκόντων καθηγητών και του υπόλοιπου 
προσωπικού είναι υποχρεωτική 

 Τήρηση των αποστάσεων με βάση τις υποδεικνυόμενες θέσεις στα αμφιθέατρα 
ή στις αίθουσες εργαστηριακών ασκήσεων και τις αυτοκόλλητες επιδαπέδιες 
σημάνσεις στους διαδρόμους, τις σκάλες και τα φουαγιέ (χώροι προθάλαμοι 
των αμφιθεάτρων & αιθουσών)    

 Περιορισμός συγχρωτισμού και διατήρηση αποστάσεων μεταξύ των φοιτητών σε 
όλους τους χώρους πέραν των αμφιθεάτρων και αιθουσών άσκησης και διαδρόμων 
όπως στα αποδυτήρια, τις τουαλέτες, τα κυλικεία, όπως και στα λεωφορεία 
κατά την επίσκεψη στις εκτροφές ή στο Κολχικό 

 Περιορισμός συγχρωτισμού και σε εξωτερικούς/προαύλιους χώρους 
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ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 Φοιτητές οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί, ωστόσο, προέρχονται από 

οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο πρόσφατα σημειώθηκε κρούσμα COVID-19 ή 
έχουν έλθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19, θα πρέπει να 
ενημερώσουν τον Τοπικό Υπεύθυνο του Τμήματος και να απέχουν από τα μαθήματα 
μέχρις ότου παρέλθουν 14 ημέρες από την ημερομηνία τελευταίας στενής επαφής 
τους με το επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης COVID-19. 

 Φοιτητές που παρουσιάζουν οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη 
νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: πυρετό, βήχα, 
δύσπνοια, κεφαλαλγία, άλγος στο φάρυγγα) ή και ήπια συμπτώματα (π.χ. 
ανοσμία και αγευσία και/ή κεφαλαλγία, δέκατα) συστήνεται να ενημερώσουν 
άμεσα τον Τοπικό Υπεύθυνο του Τμήματος (βλ. αμέσως παρακάτω) και να 
παραμείνουν κατ’οίκον και να απέχουν από τα μαθήματα μέχρις ότου παρέλθουν 
14 ημέρες.  

 
1. Εάν φοιτητής εμφανίσει, κατά τη διάρκεια παραμονής/παρουσίας του στο Τμήμα 
Κτηνιατρικής, ήπια ή μέτριας βαρύτητας συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-
19: 

 αποχωρεί άμεσα, αφού πρώτα ενημερώσει το διδάσκοντα δίδοντας τα στοιχεία 
επικοινωνίας μαζί του. 

 πρέπει να ελεγχθεί με τη διενέργεια μοριακής τεχνικής για τον αποκλεισμό 
ή την επιβεβαίωση της διάγνωσης για τον ιό SARS-CoV-2. 

 εφόσον γίνει το τεστ εν αναμονή του αποτελέσματος, ο ασθενής παραμένει 
κατ΄οίκον σε απομόνωση  

2. Εάν φοιτητής εμφανίσει κατά τη διάρκεια παραμονής στο σπίτι του συμπτώματα 
συμβατά με λοίμωξη COVID-19:Ο ασθενής ενημερώνει με τηλεφωνική επικοινωνία 
τον Τοπικό Υπεύθυνο του Τμήματος ο οποίος καταγράφει τα πλήρη στοιχεία του 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας μαζί του. 
 Σε περίπτωση θετικού για COVID-19 αποτελέσματος: 
o Ο ασθενής υποχρεούται 1. να ενημερώσει τον Τοπικό Υπεύθυνο COVID-19 του 

Τμήματος για το θετικό αποτέλεσμα και 2. να αναφέρει τις πιθανές επαφές 
του ασθενούς (φοιτητές σε αμφιθέατρο ή εργαστήριο, στο 
αναγνωστήριο/βιβλιοθήκη κ.λπ.).  

o Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθήσει όλες τις οδηγίες που ο ΕΟΔΥ συστήνει 
και μπορεί να επιστρέψει μετά την παρέλευση τουλάχιστον 14ημέρου από την 
έναρξη των συμπτωμάτων και παράλληλα την πάροδο τριών 24ώρων από την πλήρη 
υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση 
των συμπτωμάτων του.  

 Σε περίπτωση αρνητικού για COVID-19 αποτελέσματος: 
o Ο ασθενής υποχρεούται να ενημερώσει τον Τοπικό Υπεύθυνο COVID-19 του 

Τμήματος για το αρνητικό αποτέλεσμα, και να επιστρέψει στο Τμήμα μετά την 
πάροδο τουλάχιστον τριών 24ώρων από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς 
τη λήψη αντιπυρετικών) και την πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων του. 

Τοπικοί Υπεύθυνοι για το Τμήμα Κτηνιατρικής ΑΠΘ έχουν οριστεί: 

Για τους φοιτητές 1ου-5ου εξαμήνου 
Αναπλ.Καθηγήτρια Β.Σιάρκου 
Email: vickysi@vet.auth.gr 
 
Για τους φοιτητές 6ου-10ου εξαμήνου 
Καθηγητής Μ. Πατσίκας 

Email: patsikm@vet.auth.gr 
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